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KRöNIKA

e
n av konsekvenserna av bud-
getnedskärningarna för ve-
tenskapen i USA var att årets 
Launchpad-kurs inte fick några 
större anslag, och därför inte 

gick att hålla gratis för deltagarna. 
Det drabbar inget forskningsprogram. 
Launchpad är en astronomikurs för 
författare, mest science fiction-förfat-
tare men också en del andra. Den ar-
rangeras av astronomiprofessorn (och 
sf-författaren) Mike Brotherton.

Hur viktigt är sådant, över huvud 
taget?

Phil Plait är mannen som har gjort 
det till sin grej att peka ut felaktig 
astronomi, både missförstånd och 
klantiga missar, i film och populär-
kultur. Först var det genom bloggen 
Bad Astronomy och senare i diverse 
medier. Han har sagt att när han 
sysslat med det här har han lärt sig att 
det inte alltid är så lätt att få saker rätt 
– och att det faktiskt inte alltid spelar 
så stor roll heller.

Men det kan spela roll, det vet Phil 
Plait också. Missuppfattningar som 
snappas upp kan vara hinder för att 
ta till sig riktig information. Och åt 
andra hållet kan något som förekom-
mer i bakgrunden vara inkörsporten 
till ett nytt intresse. Ibland handlar det 
om identifikation, att se eller läsa om 
en person som jag kan vara som.

Berättelser ska inte underskattas.
Det är så vi formar vår världsbild. 

Det är genom olika former av berät-
telser vi suger upp mycket av den 
kunskap vi anser oss ha, och pusslar 
ihop den i ett meningsfullt mönster.

För mig var en viktig förebild Kip 
i romanen Egen rymddräkt finnes 
av Robert Heinlein. Han som lärde 
sig reparera en rymddräkt, och som 
kunde avstånden mellan planeterna i 
solsystemet så att han kunde lista ut 
var han var när han blev bortförd av 
rymdvarelser. Klart att jag var intres-
serad av en del sånt innan, men att 
vilja identifiera mig med Kip som en 
sådan som verkligen kan saker om 

rymden och naturen spelade visst roll 
för mina val som 13-åring.

Launchpadträffen hölls i sommar 
trots indragna anslag för sjunde året 
i rad, även om deltagarna den här 
gången fick betala en avgift för att 
vara med. Sexton författare med olika 
inriktning och bakgrund fick en veckas 
intensivkurs i astronomi och vad som 
kan vara viktigt att tänka på att få rätt 
för den som skriver. Har verkligen Ge-
orge R. R. Martin tänkt efter när någon 
som är sju år i Game of thrones inte 
har upplevt vinter än? Hur fungerar 
årstiderna på en sådan planet?

Jag föreställer mig att både förelä-
sare och åhörare har grundligt roligt 
på en sådan kurs.

I våras hade jag själv förmånen att 
få vara med på något liknande, nämli-
gen ett möte för vetenskapsskribenter 
som ordnades av forskningsinstitutet 
Nordita. Det här var långt ifrån en 
nybörjarkurs, eftersom det riktade 
sig till personer som redan sysslar 
med att skriva om aktuell forskning i 
astronomi och kosmologi. Meningen 
var istället att uppdatera oss om 
forskningsfronten, och ge oss chans 
att ta en paus från ständiga deadlines 
och ta några dagar för att skaffa oss 
överblick.

Grundtanken är ändå liknande: att 
hjälpa dem som skriver sådant som 
når ut till lite bredare läsekretsar att 
skriva bra, begripligt och korrekt om 
vad astronomer (och kosmologer, och 
så vidare) vet om världen.

Det är nog bra och fint, men jag 
undrar ibland vilka vi egentligen når. 
Skriver inte vi vetenskapsjournalister 
mest för en skara som redan är kun-
niga och intresserade?

Men kanske, någon gång ibland, 
science fiction-författarna ger någon 
en inspirerande impuls.

Och den läsaren kanske sedan går 
och plockar upp ett exemplar av Popu-
lär Astronomi. Möjligen är det rentav 
någon som kommer att skriva här 
själv, om några år. 
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Anna Davour 
om att hitta på rätt


